
INFORMACJA – ROZSTRZYGNI ĘCIE 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Nazwa Zamawiającego :  

Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica. 
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia :  Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnicy. 
3. Numer sprawy :  IM. 271.4.2011 

 
4. Tryb postępowania (podstawa prawna) : 

przetarg nieograniczony -  art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
     (Dz,. U.  Nr 113  z 2010r, poz 759- ze zmianami);  kategoria – dostawa 
 
5. Liczba złoŜonych ofert : 5 
 
6. Data rozstrzygnięcia/ uniewaŜnienia postępowania*  :  15.03.2011r. 
 
7. Cena wybranej oferty :   83.025,00 zł brutto 
 
8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ uniewaŜnienia* :  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najkorzystniejsza 
– najniŜszą   cenę realizacji zamówienia.   

 
9. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy : Allegra 
10. Adresy : ul. Gen.  Andersa 31, 59-220 Legnica 

         
       11. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

      Uprzejmie informuję, Ŝe na wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę: Allegra  ul. Gen.  Andersa 31, 59-220 Legnica 
za cenę 83.025,00 zł brutto Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
proponując najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia  uzyskał największą liczbę punktów : 
 

Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba 

i adres wykonawcy 

 
Streszczenie oceny  
i porównania oferty 

 

Punktacja oferty  
w poszczególnych 
kryteriach oceny 

ofert 

 
Łączna 

punktacja 
oferty 

 
1. Partner Papes Sp.  z o.o.  

ul. Wagonowa 28a 
53-609 Wrocław 
 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
83.025,00 
84.642,65  x100 % x 100pkt =   98,09  pkt 

Kryterium :  
cena –  98,09  pkt 

 
392,36 pkt 
(4 x 98,09) 

 
 
 

 
2.  

Allegra 
ul. Gen.  Andersa 31 
59-220 Legnica 
 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
83.025,00 
83.025,00   x100 % x 100pkt =   100  pkt 

Kryterium :  
cena –  100  pkt 

 
400 pkt 
(4x100) 

 

 
 

3. 

 Biurex  Renata Duś 
ul. Kolejowa 9A 
59-300 Lubin 
 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
83.025,00 
85.698,53  x 100 % x 100pkt =   96,88  pkt 

Kryterium :  
cena –  96,88  pkt 

 387,52  pkt 
(4 x 96,88 ) 

 
 

 
4. 

Noviko Sp. z  o.o. 
ul. Polna 24 
59-300 Lubin 
 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
83.025,00 
83.269,31  x 100 % x 100pkt =  99,71 pkt 

Kryterium :  
cena –  99,71  pkt 

398,84 pkt 
(4x 99,71) 

 
 

5. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
GRIM  Marcin Ilski  
ul. Lotnicza 15d/15 
56- 400 Oleśnica 
 
 

Oferta Wykonawcy odrzucona na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2)  ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 113 , poz. 759 – 
późniejszymi zmianami) cyt. „… 1. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli (…)  
2) jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia…”.  
 
 

------------------------- --------------- 



Wykonawca zaproponował w ofercie 
zakres- towar niezgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia- niezgodny ze 
specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia jak niŜej: 
- załączył do oferty teczkę do 
podpisu z jednym otworem – 
podczas gdy Zamawiający zgodnie z 
zapisami pozycji 34 „Formularza 
cenowego” załącznik nr 6 do „Instrukcji 
dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz- 
wymagał ww. teczki z trzema 
otworami 
- załączył  do oferty zszywki 
miedziowane  24/6 –  podczas gdy 
Zamawiający zgodnie ze zmianami 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – „odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców” pismo IM.271.4.2011 z 
dnia 22.02.2011r. oraz „ ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia” BZP nr 27550 z dnia 
22.02.2011r. – opublikowanymi na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 
22.02.2011r.wymagał zszywek 23/10 
metalowych.  

      Na podstawie art. 92 ust 1 punkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe  umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego 
moŜe być zawarta  po  20.03.2011r.  zgodnie z  art. 94 ust 1  punkt 2)  ww.  ustawy Pzp.  
 

 

 
 
 

 ZATWIERDZAM 
                  Ryszard Białek   

                    (Zastępca Prezydenta Miasta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


